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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce dwudzieste
czwarte wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo
najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe,
a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu
widzenia sektora MSP.
Życzymy przyjemnej lektury!

Orzecznictwo sądowe
Pakiet usług hotelarskich a VAT
Pakiet hotelarski obejmujący oprócz noclegu i śniadań inne
świadczenia nie może zostać uznany za usługę kompleksową
na gruncie ustawy o VAT.

Sprawa dotyczyła podatnika świadczącego usługi hotelarskie. Sprzedaje
on swoje usługi m.in. w formie pakietów obejmujących noclegi, usługi
restauracyjne (obejmujące śniadania i kolacje) oraz usługi SPA.
Przedsiębiorca zapytał, czy świadczona usługa może zostać uznana za
kompleksową na gruncie podatku VAT, w związku z czym można
opodatkować ją jako całość stawką 8%, czy powinien stosować stawkę
odpowiednią do każdego rodzaju świadczonych usług w pakiecie, tj.
oddzielnie od usług: noclegowej (8%), gastronomicznej (23%) oraz usług
ubocznych.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając sprawę stwierdził, że skoro
oferowane przez podatnika usługi można, bez popadania w sztuczność,
rozdzielić, tak, że nie zmieni to ich charakteru, ani wartości z punktu
widzenia nabywcy, to nie powinny być one traktowane jako usługa
kompleksowa. A zatem pakiet obejmujący zakwaterowanie, SPA, kolację
nie będzie stanowił świadczenia kompleksowego, ponieważ świadczenia
te mogą być wykonywane niezależnie od wykonania usługi noclegowej. W
świetle orzecznictwa TSUE jedynie usługę noclegową wraz z usługą
śniadania należy uznać za świadczenie kompleksowe.
(Ustne uzasadnienie wyroku NSA z dnia 6 grudnia 2013r.,
sygn. akt I FSK 1758/12)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Wykupienie usług assistance kosztem
podatkowym przedsiębiorcy na gruncie PIT
Koszt pakietu usług assistance może być – pod pewnymi
warunkami – zaliczony do kosztów uzyskania przychodów
prowadzonej działalności gospodarczej.
Sprawa dotyczyła podatnika, planującego nabycie pakietu usług
assistance, w ramach których skorzysta z kompleksowej obsługi
ubezpieczeniowej swojego przedsiębiorstwa oraz otrzyma dostęp do
szerokiego zakresu usług doradztwa biznesowego. Dodatkowo
przedsiębiorca będzie uprawniony do bezpłatnego korzystania z
ubezpieczenia na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W związku z tym przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego
z pytaniem, czy koszt tego rodzaju pakietu usług może zaliczyć do
kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej,
a także, czy możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia na
życie i NNW ma wpływ na zaliczenie lub moment zaliczenia wydatku na
nabycie pakietu do kosztów uzyskania przychodów?
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej interpretacji
indywidualnej stwierdził, że co do zasady wydatki poniesione przez
przedsiębiorcę na nabycie pakietu usług assistance będą mogły stanowić
koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez niego pozarolniczej

działalności gospodarczej. Jednakże takie zaliczenie jest uwarunkowane
przez faktyczne przyczynienie się do uzyskania przychodu w postaci
prowadzonej działalności oraz racjonalność poniesionego kosztu
względem zakresu i rozmiaru tej działalności. Organ podkreślił, że na
możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu nie
będzie mieć wpływu fakt, czy podatnik skorzysta z dodatkowego
ubezpieczenia na życie, czy też od następstw nieszczęśliwych wypadków,
o ile w istocie skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie
jest bezpłatne, a składka, jaką przedsiębiorca będzie płacił za nabyty
pakiet nie obejmuje tych ubezpieczeń.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 22 listopada 2013r., sygn. ILPB1/415-962/13-2/AMN)

Wniosek do TK
Wniosek RPO w sprawie stawki VAT dla e-booków
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do
Trybunału
o
zbadanie
zgodności
z
konstytucją
opodatkowania podstawową stawką VAT książek i czasopism
w formie elektronicznej.
W obecnym kształcie przepisów jedynie drukowane książki i czasopisma
są opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT – odpowiednio 5 i 8%.
Te same pozycje rozpowszechniane w formie elektronicznej są
opodatkowane podstawową stawką w wysokości 23%.
Zdaniem RPO, takie rozwiązanie jest dyskryminujące zarówno dla
wydawców elektronicznych, jak i dla użytkowników oraz sprzeczne z
celem zwolnienia, którym jest promowanie wartości intelektualnych,
edukacyjnych i kulturalnych, a nie promocja konkretnego fizycznego
nośnika.
(Źródło: brpo.gov.pl)

Prace legislacyjne
Komisja Europejska za zmianami w odliczeniach VAT od samochodów
Na stronie Komisji Europejskiej opublikowano projekt
decyzji, zezwalającej na wprowadzenie przez Polskę
przepisów, dotyczących odliczeń VAT od samochodów, które
nie są w pełni wykorzystywane do celów związanych
z działalnością biznesową.

Zgodnie z decyzją, Polska zostanie upoważniona do ograniczenia do
wysokości 50% prawa do odliczenia VAT od zakupu lub leasingu
silnikowych pojazdów drogowych. Ponadto ograniczenie do 50% obejmie
także wydatki eksploatacyjne (paliwo, części, serwis pojazdu).
Ograniczenie to dotyczyć będzie tylko aut, które nie są używane wyłącznie
do celów działalności gospodarczej. Ograniczenie nie będzie miało
zastosowania do pojazdów silnikowych o maksymalnej łącznej masie
ponad 3 500 kg lub pojazdów silnikowych posiadających (łącznie z
siedzeniem kierowcy) więcej niż dziewięć miejsc siedzących.
Aby zmiany weszły w życie, konieczna jest zgoda Rady Unii Europejskiej
oraz uchwalenie stosownej ustawy. Decyzja ma obowiązywać do końca
2016 r.
(Źródło: ec.europa.eu)
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